
 
Sensorveiledning eksamen i helserett høst 2018, UiO, JUR1550 og JUS5550.  
 

Oppgavetekst:  

 

Fremstill reglene i helsepersonelloven § 39 og 40. Gi en begrunnelsen for reglene og 

drøft hvordan de kan ivareta og begrense pasientens integritetsvern.  

 

Kunnskapskrav:  

 

Dokumentasjonsplikten i tilknytning til helsehjelp er regulert i helsepersonelloven §§ 39 og 40. 

Det henvises til disse bestemmelsene fra pasientjournalloven. Dokumentasjonsplikten hører til 

den sentrale delen av helsepersonellretten som både MA- og BA-studentene må kjenne til. Denne 

oppgaven gir studenten en mulig til å vise juridisk metode når bestemmelsene skal analyseres og å 

se disse bestemmelsene i sammenheng med andre rettigheter og plikter, og pasientens 

integritetsvern som oppgaven sikter til. 

 

For MA-studentene (JUS5550) er det satt som tilleggsvilkår at studentene skal ha god kunnskap 

om sentrale deler av helseretten. Det kan forventes at de ser de aktuelle bestemmelser i 

sammenheng med pasientens rettigheter. Det er et pluss om bestemmelsene ses i sammenheng 

med helsevirksomhetens plikter.      

 

Litteratur og rettskilder:  

Dokumentasjonsplikten er behandlet under forelesning. Relevant litteratur er Befring, Kjelland og 

Syse, Sentrale helserettslige emner, 2016, kap. 6, og Befring og Ohnstad, helsepersonelloven med 

kommentarer, 3. utg., 2010, kap. 8. 

 

 

Rettskilder: 

Studentene skal benytte de to aktuelle lovbestemmelsene og ta utgangspunkt i ordlyden og hva 

plikten omfatter, og formålet med disse bestemmelsene. Det foreligger et par relevante dommer 

fra Høyesterett, men det kan ikke forventes at studentene kjenner til disse på grunnlag av pensum.  

 

Lovens ordlyd, forarbeider, og forholdet til andre lovbestemmelser og lover, vil være de mest 

sentrale rettskildene. Det er et pluss dersom studenten omtaler dommer og praksis fra HPN.   

  

Hovedinnholdet i oppgaven:  
 

Generelt 

Helsepersonelloven kapittel 8 regulerer pålegg om å dokumentere opplysninger i pasientjournal i hpl. 

§§ 39 og 40, og regler om hvordan dokumenterte opplysninger skal behandles. Det kan forventes at 

helsepersonellovens virkeområde omtales kort og forholdet til pasientjournalloven.   

Pasientjournalloven regulerer behandlingsrettede register, som pasientjournalen er en del av.1 Det 

henvises til helsepersonelloven § 39 i pasientjournalloven § 8, slik at hjemmelen for dokumentasjon er 

i helsepersonelloven. Pasientjournalloven inneholder regler om registre til helsehjelp, administrasjon 

og kvalitetssikring, og loven gir hjemmel for journalsystemer som dekker flere virksomheter, 

                                                 

1 Pasientjournalloven av 20. juni 2014 nr. 42. 



kjernejournal og en samlet pasientjournal på landsbasis, men det stilles vilkår til anvendelse av disse 

ordningen. Det kan forventes at studentene omtaler denne loven kort. I et overordnet perspektiv kan 

reglene om dokumentasjonsplikt vurderes som særregler innenfor helsetjenesten. Den generelle 

personvernforordningen som trådte i kraft med personopplysningsloven i juli 2018, griper ikke inn i 

disse reglene, men kan ha betydning for hvordan de dokumenterte opplysningene sikres og anvendes.  

Det kan ikke forventes at studentene omtaler personvernforordningen.  Dersom ansvarsfunksjoner 

omtales må studenten se at databehandlingsansvarlig ikke er helsepersonell, men helsevirksomheten, 

og at GDPR i stor utstrekning henviser til helselover når det gjelder reguleringer av helsehjelp og 

helseforskning, se art. 9 og 89.  

Oppgaven inneholder tre deler:  

 

1)Fremstilling av innholdet i hpl. §§ 39 og 40, og hvordan de henger sammen. Studenten bør få 

frem at det skal opprettes en pasientjournal per pasient og at dokumentasjonsplikten gjelder denne 

journalen. Studenten bør få frem hvilken funksjon pasientjournalen har som en begrunnelse for 

plikten. Den skal først og fremst være et «arbeidsredskap» for helsepersonellet, men skal også 

kunne benyttes for å oppfylle meldeplikter og muligheter for kontroller av helsehjelpen.  

  

Det er pluss om studenten omtaler pasientjournalen som del av et behandlingsrettet register, men 

av lengre varighet enn andre registre, for eksempel laboratorieregister, jf. pasientjournalloven.     

 

Studenten må få frem hvem plikten retter seg mot – at det er helsepersonell, jf. definisjonen i hpl. 

§ 3, og etter funksjon, observasjoner og pasientkontakt. Det er et unntak for å unngå 

dobbeltdokumentasjon som bør nevnes, det vil si at plikten ikke gjelder dersom andre har 

dokumentert det samme eller helsehjelpen er gitt etter instruksjon.  Begrunnelsen for pålegget og 

at det ikke baseres på et samtykke, bør nevnes her eller i punkt 2, se neste punkt.    

 

Studenten må få frem hva som skal dokumenteres: Dokumentasjonsplikten er knyttet til 

opplysninger om helsehjelpen og helsetilstanden som er «relevante og nødvendige». Det 

innebærer informasjon om diagnoser, prøvesvar, observasjoner, helsehjelpen og om betroelser fra 

pasienten. Dette kan utdypes, ev. med eksempler. Pasientjournalforskriften gir flere eksempler på 

hva som skal dokumenteres.  

 

Funksjonen som journalansvarlig – som en koordineringsansvarlig – i hpl. § 39 andre ledd, bør 

nevnes, og begrunnelsen for denne funksjonen. Det er viktig å få frem at dette ikke er en 

administrativ funksjon og at den kan ses i sammenheng med flere plikter til å koordinere, for 

eksempel i hpl. §§ 10, 32 og 33, og funksjoner som er omtalt i helse- og omsorgstjenesteloven og 

spesialisthelsetjenesteloven. I høst sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et høringsnotat der 

det foreslås at funksjonen som journalansvarlig skal fjernes, i forskrift. Det kan ikke kreves at 

studenten kjenner til denne eller problematiseres de metodiske utfordringer med dette 

høringsnotatet.   

 

2) Begrunnelsen og formålet med reglene. Plikten ble utvidet til å gjelde alt helsepersonell med 

helsepersonelloven av 1999 med begrunnelse i pasientsikkerheten.  

 

Formålet med reglene er først og fremst at helsehjelpen skal være forsvarlig, og at helsepersonell 

skal ha kunnskap om hvordan pasienten tidligere er vurdert og behandlet, og hvilken informasjon 

som foreligger om pasienten.  

 

Det kan vises til formålsbestemmelsen i hpl. § 1 og forsvarlighetsplikten i hpl. § 4. 

Forsvarlighetsplikten bør i så fall benyttes som en begrunnelse på plikten til dokumentasjon og 

hva som skal dokumenteres.   



 

Det er et pluss dersom studenten på en god måte får frem begrunnelsen for at det er en plikt og at 

dokumentasjonen skjer uten hensyn til pasientens autonomi og samtykke. Den gjelder all 

helsehjelp uansett hvilken helsevirksomhet det dreier seg om for å kunne oppnå tilstrekkelig 

kvalitet og kontroll med helsehjelpen.  

 

Det kan vises til psykisk helsevernloven og kravene om umiddelbar dokumentasjon ved bruk av 

tvang, og hvordan denne dokumentasjonen benyttes av Kontrollkommisjonene.  

 

Dokumentasjon ved høy risiko i helsehjelpen og i akutte situasjoner, kan være avgjørende for å 

kunne gi forsvarlig helsehjelp.     

 

For BA studenter kan det forventes at man redegjør for reglene, og begrunnelsen for reglene, men 

ikke at disse ses i sammenheng med andre regler.  

 

3) I den tredje delen skal dokumentasjonspliktens betydning for integritetsvernet diskuteres. Det 

er et pluss om studenten problematiserer hva som ligger i integritetsvernet, og at det omfatter mer 

enn beskyttelsen av privatlivet.   

 

Hensynet til å kunne gi forsvarlig helsehjelp og å kunne kontrollere helsehjelpen, kan ivareta 

integritetsvernet. Mangel på dokumentasjon eller feil i dokumentasjon kan føre til skader på 

pasienten.  

 

For MA studenter: I dette punktet eller i punkt 1 vil det være relevant å vise til at 

dokumentasjonsplikten og taushetsplikten er personlige plikter, men at oppfyllelsen av pliktene i 

stor grad vil være avhengig av hvordan IKT-systemet er organisert. I hpl. § 16 og shl. § 2-2 er 

helsevirksomhetene pålagt å tilrettelegge virksomheten slik at helsepersonellet kan overholde sine 

plikter.   

 

I Rt. 1997 s. 1800 er det et eksempel på hvilken skade manglende tilgang til pasientjournalen kan 

føre til. En liten gutt døde som en konsekvens av at han ble gitt anestesi han ikke tålte, noe som 

var dokumentert i journalen. Legen som ga anestesi hadde ikke tilgang til denne journalen. 

Høyesterett påpeker at dette hovedsakelig var et systemansvar.   

 

Dokumentasjon av sensitive opplysninger uten samtykke fra pasienten kan representere et inngrep 

i integritetsvernet. Studenten må få frem at dokumentasjonsplikten er et pålegg overfor 

helsepersonellet. Journalinnsyndommen fra Rt. 1977 s. 1035 kan omtales som et utgangspunkt for 

at pasienter i dag har en lovfestet rett til innsyn i egen journal, se pbrl. § 5-1, men autonomien til å 

råde over denne journalen er begrenset, noe som kommer til uttrykk gjennom 

dokumentasjonsplikten og svært begrensede muligheter til å slette opplysninger i journal, se pbrl. 

§ 5-2.   

 

De gode besvarelsene (MA) viser til hvilke pliktkollisjoner som kan oppstå mellom 

dokumentasjonsplikten og taushetsplikten dersom de dokumenterte opplysningene ikke beskyttes 

på tilstrekkelig måte. Her kan studenten vise til at snokebestemmelsen i hpl. § 21 a, skal hindre 

uberettiget tilgang til innholdet i pasientjournalen. Denne bestemmelsen kan være utilstrekkelig 

dersom særskilt sensitiv informasjon dokumenteres – og når flere har potensiell tilgang på 

pasientjournalen. Taushetsplikten begrunner tilgangskontroll og at tilgangen kan sperres. 

 

Dette er et særlig aktuelt tema når journalsystemet omfatter flere virksomheter, og planene om en 

pasientjournal per pasient på landsbasis. Cyberkriminalitet kan føre til at dokumenterte 



helseopplysninger manipuleres, stjeles eller slettes, noe som kan være en fare for 

pasientsikkerheten. Dette er en generell sårbarhet med digitale systemer.   

 

 

Oslo 20. november 2018 

 

 

Anne K. Befring  

 

 

 

 

 


